Ett förslag på hur ni kan lösa problemet med Östgötatrafikens nya biljettsystem
Följande 4 steg gör att ni kan lösa nya busskort för er huvudman

Dessa delar kommer ni att administrera för er huvudman:
Du som Förvaltare kan göra så här:
1. Ett epostkonto i huvudmannens namn
‐ Finns redan ett epostkonto registrerat, skapa då ett nytt i dennes namn
Ex. Namn1.Efternamn@xxxxxxx.com (hotmail/gmail/Outlook/…)
2. Beställ ett betalkort knutet mot Löne‐ eller Transaktionskonto
‐ Detta kan beställas i huvudmannens bank och ska vara möjligt att använda för betalning
på internet men låst för inköp i utlandet
‐ Kontrollera så att verifikations via sms går till ert mobilnummer (registrering görs på
respektive bank)
3. Skapa en ny inloggning på Östgötatrafiken hemsida med epostkontot ovan som inloggning
4. Registrera efter inloggning på Östgötatrafiken huvudmannens resekortnummer på sidan
‐ Resekortet ersätts då av Östgötatrafiken vid en ev. förlust
‐ Gå nu in och beställ och betala det busskort som huvudmannen behöver med det nya
bankkortet, se till att knyta det mot huvudmannens resekortnummer
‐ Verifikationen på detta inköp, ser ni till att knyta till epost adressen ovan, efter att det
kommit in, skriv ut och spara till årsredovisningen

Du som är God Man bör göra så här:
1. Ett epostkonto i huvudmannens namn
‐ Finns redan ett epostkonto registrerat, skapa då ett nytt i dennes namn
Ex. Namn1.Efternamn@xxxxxxx.com (hotmail/gmail/Outlook/…)
2. Beställ ett betalkort knutet mot Löne‐ eller Transaktionskonto
‐ Detta kan beställas i huvudmannens bank och ska vara låst för betalning på internet och
för inköp i utlandet
‐ OBS! Registrering av verifikations via sms går EJ att ändra på detta konto då ni ENDAST är
God Man (enligt regler hos banken)
3. Skapa en ny inloggning på Östgötatrafiken hemsida med epostkontot ovan som inloggning
4. Registrera efter inloggning på Östgötatrafiken huvudmannens resekortnummer på sidan
‐ Resekortet ersätts då av Östgötatrafiken vid en ev. förlust
‐ Nu måste ni tyvärr åka ned till något försäljningsställe och handla busskort till er
huvudman med bankkortet
‐ Ta kvitton eller verifikationen på detta inköp och spara det till årsredovisningen

